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TIETOSUOJASELOSTE

EU:n tietosuoja-asetus on tullut voimaan 25.5.2018 ja se on suoraan velvoittavaa oikeutta
Suomessa. Itäväylän lakiasema noudattaa asiakkaidensa yksityisyyttä em. asetuksen ja muun
tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.
Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkea sellaista tietoa, itsessään tai yhdistettynä muuhun
tietoon, jonka avulla henkilö voidaan yksilöidä ja tunnistaa.
Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan kaikkia toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin
joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti. Henkilötietojen käsittelyllä
tarkoitetaan mm. tietojen keräämistä, tallentamista ja järjestämistä.
Rekisterinpitäjä on se taho, joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.
Itäväylän lakiasema on asiakkaan henkilötietojen rekisterinpitäjä.
Rekisteröidyllä tarkoitetaan asiakasta, jonka rekisteritietoja käsitellään.
Rekisterin käyttö perustuu lakisääteiseen velvoitteeseen ylläpitää tietoja asianmukaisella
tavalla.
Käyttötarkoitus on asiakkaan toimeksiantojen hoitaminen ja siihen liittyvät kaikki tehtävät.
Tätä tehtävää varten käsitellään vain tarpeellisia henkilötietoja.
Rekisteröitävät tiedot asiakkaista ovat rekisterissä nimi- ja osoitetiedot. Henkilötietona
tallennetaan edellä mainitun lisäksi puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Tietojen saanti ja kerääminen rekisteriä varten saadaan asiakkaalta, rekisteröidyltä,
itseltään joko suullisesti, kirjallisesti, sähköisesti tai puhelimitse.
Arkaluontoisia henkilötietoja, joilla tarkoitetaan henkilötietoja, joista ilmenee esim. rotu tai
etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen vakaumus tai ammattiliiton jäsenyys,
sekä esimerkiksi henkilön terveyttä ym. koskevia tietoja, käsitellään ainoastaan asiakkuuteen
liittyviin käyttötarkoituksiin. Muita arkaluontoisia tietoja ei käsitellä.

Tietojen luovutus perustuu asiakkaan antamaan suostumukseen toimeksiantojen hoidossa
tai muissa asiakkuuteen liittyvissä asioissa, osapuolten välisiin sopimuksiin tai lainsäädännön
asettamiin vaatimuksiin. Luovutettava tietosisältö voi vaihdella. Asiakkaalla on oikeus kieltää
tietojensa luovuttaminen.
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU/ETA –alueen ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan
siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle silloin, kun toimeksianto on asiakkaan
suostumuksella annettu yhteistyökumppanille, joka on sijoittautunut näiden alueiden
ulkopuolelle. Tällöin henkilötietojen asianmukaisesta suojatoimista huolehditaan
tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.
Tietojen suojaaminen tapahtuu teknisten ja organisatoristen tietoturvakeinojen avulla, jotka
Itäväylän lakiasemalla on. Ne turvaavat henkilötietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä tai muulta
vastaavalta laittomalta tietoihin pääsyltä. Teknisiä ja organisatorisia turvakeinoja ovat
palomuurien ja salaustekniikoiden sekä turvallisten laitetilojen käyttö. Pääsy henkilötietoihin on
rajoitettu. Asiaton käyttö estetään käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla ja niiden
valvonnalla. Henkilötietoja käsittelevät vain toimeksiannon hoitaja, jolla on toimeksiannon
vuoksi siihen oikeus ja asiakkaan suostumus.
Rekisteröidyn oikeudet toteutetaan niin, että asiakkaalla on oikeus:

-

-

-

tarkastaa, mitä tietoja hänestä on kerätty rekisteriin, saada varmistus siitä, että
rekisterissä ei ole häntä koskevia henkilötietoja eli vaikuttaa siihen, miten niitä
käytetään
peruuttaa suostumuksensa, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.
oikaisuoikeus, eli asiakas voi pyytää tietojensa korjaamista, mikäli niissä olisi
virheellisyyttä
rajoittaa tai vastustaa käsittelyä väliaikaisesti, mikäli tiedot eivät pidä pakkaansa,
siihen asti kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.
tulla unohdetuksi, jolloin asiakkaasta poistetaan tällöin kaikki kerätyt tiedot, mikäli
henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä alun perin on kerätty.
Tiedot poistetaan myös, jos henkilötietojen käsittely on perustunut suostumukseen ja
tämä suostumus peruutetaan, tai jos asiakas vastustaa henkilötietojen käsittelyä, ellei
käsittelylle ole muuta perustetta.
pyytää tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen, jolloin hänelle toimitetaan
henkilötiedot koneluettavassa muodossa. Asiakas voi säilyttää niitä itse tai siirtää ne
toiselle rekisterinpitäjälle. Tämä koskee vain sellaisia tietoja, jotka asiakas on itse
toimittanut
valitusoikeus, josta pyyntö tehdään rekisterinpitäjälle sekä muut lakisääteiset muut
oikeudet.

Tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista edellä määriteltyjen tarkoitusten
toteuttamiseksi ja voimassa olevan lain asettamissa rajoissa.
Kun tietojen säilyttämiseen ei ole enää lainmukaista tarvetta, ne joko hävitetään tai tehdään
tunnistamattomiksi muuttamalla ne peruuttamattomasti sellaiseen muotoon, josta yksittäinen
henkilö ei ole enää tunnistettavissa.
Mahdolliset muutokset tietosuojaselosteeseen voi tulla sen johdosta, että Itäväylän lakiasema
kehittää tietosuojakäytäntöjään tai lainsäädännössä tapahtuu muutoksia. Muutoksista
ilmoitetaan tällä tietosuojasivustolla tai ilmoittamalla muutoksista suoraan asiakkaalle.
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Rekisterinpitäjän yhteystiedot:
Itäväylän lakiasema on rekisterinpitäjä.
Yhteydenotot:
Itäväylän lakiasema
Hitsaajankatu 6
00810 Helsinki
p.044 5366672
itavayla@elisanet.fi
y 2130467-9

